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Laat u betoveren door de ongekende luxe van het interieur, 
uitgerust met een 141 cm breed MBUX Hyperscreen dat 
over de hele breedte reikt. En dankzij zijn actieradius tot 

770 km rijdt u met één oplaadbeurt van Amsterdam naar Berlijn. 
Neem contact op met uw Mercedes-Benz dealer 

of ontdek hem op mercedes-benz.nl.
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de zilverster

Van de bestuurstafel

Algemene Ledenvergadering

Ik hoop dat u en alle vrijwilligers van onze vereniging 
kunnen terugkijken op een prachtige zomervakantie. 
Corona is nog geen verleden tijd, dus wees wel voorzich-
tig en blijf gezond.

Rik Eelkman Rooda, voorzitter

Het is bij het verschijnen van deze editie van uw clubblad alweer twee maanden geleden 
dat we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering hielden. Deze is uitstekend verlopen. 
In een gezellige sfeer werden de diverse agendapunten besproken en waar nodig geac-
cordeerd. 

Dankzij het intensieve voorwerk van de kas-
commissie waren er weinig vragen over het 
financiële verslag van de afgelopen twee 

jaar. Er werd decharge verleend aan het bestuur 
voor het gevoerde beleid. Ook de begroting voor 
het jaar 2022 kon de goedkeuring van de leden 
krijgen. De nieuwe ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen’ (WBTR) werd met de aanwezige leden 
besproken. Het bestuur zal alle maatregelen nemen 
die noodzakelijk zijn om te voldoen aan deze wet, en 
goed beschouwd voldoen wij daar nu al aan. Twee 
zittende bestuursleden waren aan de beurt om af te 
treden en zijn herbenoemd. Nadat het sponsorcon-
tract met Topsport for Life was verlengd tot en met 
2022 was er nog een gezellige borrel op het terras 
van het Postillion Hotel.

Op het moment dat ik dit schrijf, begin juli, ben ik 
een week in het bezit van de 299ste uitgave van 
De Zilverster, nummer 4 van juli/augustus 2021. 
Mijn complimenten gaan uit naar de redactieleden, 
die hier weer een prachtig werkstuk van hebben 
gemaakt, waarbij we moeten  bedenken, dat ze allen 
vrijwilliger zijn. De hoofdredacteur beloofde voor de 
300ste editie een extra dik en extra aantrekkelijk 
blad (nog aantrekkelijker?) te maken, met aandacht 
voor het, waar het ons merk betreft, magische getal 
‘300’. U kunt op de pagina’s hierna beoordelen of hij 
zijn belofte gestand heeft gedaan.

(Ook) een mooie reis gemaakt? Redactie@mbcn.nl
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Omslag 
 300 SL Roadster en AMG GT C op 

EHHO Vliegveld Hoogeveen
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1996
Oude Benz in Verweggistan, 
het Zilverstergevoel, dossier 
Bolhoed, najaarsevenement, 
Daimler Reitwagen, relaas 
van een cabriorestauratie en 
druk-druk-druk.

2000 
Retourtje Malaga per bol-
hoed, Classic Days Salzburg 
2000, Concours d’Élégance 
Paleis Het Loo, najaarsevene-
ment Oostvoorne en niet om 
de knikkers maar om het spel.

Nummer 5 toen ...

2010
Technische dag CabrioPart-
ner, restauratie 220 S, combi-
modellen van Mercedes-Benz, 
Dortmund 2010, weekend 
Mercedes-Benz en 190 SL.

2015
Elzastrip, Nationale Oldtimer-
dag Lelystad, Jansen & Jan-
sen, heren van stand, Ponton 
kombi, C 111, rembekrachti-
ger 170 S en natürlich, Herr 
Roks.

2019
Oldtimer truckfestival, tien 
jaar Cor Millenaar, Frisia tour, 
star cars bij Klaas de Poel, 
blijmakende tweezitters, de 
rode dame, elektrisch rijden 
en BRM Association.

2005
Zomerevenement Kröller-
Möller, restauratieproject 
220 S, in herfstbeige naar 
de Witte Reus, 450 SEL 6.9, 
lelijke eend en de Pagode is 
een Heckflosse.
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Terugblik 
In 1971 telde het eerste clubstencil welgeteld 7 pagina’s, nummer 
3 had al een omslag en 18 pagina’s. In 1978 kreeg het blad, nog 
steeds in A5-formaat, de zilverkleurige cover, die het zou behou-
den tot in 1995 het A4-formaat zijn intrede deed en de omvang 
inmiddels was gegroeid naar 44 pagina’s. 

Terugblik
Wijlen Jan Schreuder was met ingang van 
dat eerste nummer redacteur en hij haalde 
in zijn voorwoord van het derde een uitspraak 
van Gottlieb Daimler aan: ‘Von hier aus wird ein 
Stern aufgehen, und ich will hoffen, dass er uns 
und unseren Kindern Segen bringt.’ Hij besluit 
met: ‘We hopen dat De Zilverster een even krachtig leven bescho-
ren zal zijn als onze eigen MB’s, zodat we er even trots op kun-
nen worden.’ Valt niets aan toe te voegen ...

Terugblik
Het was ruim vijftig jaar geleden voorzitter Jan Veenenbos die 
samen met Herman Groothuis, Jan Schekman, Ernst van Stolk, 
Hans Veenenbos en Frans Jan Willebrands  het initiatief nam Mer-
cedes-Benz-bezitters te verenigen. U ziet het toenmalige bestuur 
op een foto van oktober 2010. V.l.n.r. Frans Jan, Jan en Ernst.

Vooruitblik
Of we de omvang van 84 pagina’s als structureel kunnen 
beschouwen, moet de toekomst uitwijzen. Nu is het gelukt, mede 
dankzij een artikel van de hand van Louis Blom over de dertigja-
rige W 140, dat eerder in Autoweek Classic verscheen. 

Vooruitblik
De redactie is weer terug van een welverdiende vakantie. Heeft 
u ook een mooie reis gemaakt? Of heeft u die al lang uitgestelde 
restauratie eindelijk tot een goed einde gebracht? Deel uw erva-
ringen bij redactie@mbcn.nl.

Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur

Place d'Ary

Driehonderd
Zojuist heeft u de driehonderdste editie van De Zilverster van de mat geraapt, voorwaar een historisch 
moment. Het getal ‘300’ heeft een magische klank, en dan bedoelen we niet vanwege het 300ste num-
mer, maar doelen we op de iconische automobielen van ons merk met ‘300’ in de typeaanduiding.  Waar 
we recent nog opgetogen kond deden van een omvang van 76 pagina’s, telt deze uitgave er 84, ook al 
vanwege de aandacht voor ‘driehonderd’.

de zilverster

In het artikel ‘Menz& Benz’ komt een W 108 in beeld die lang-
durig in het bezit was van ex-clublid Nardus Bos. Het spijt ons 
te moeten melden dat Nardus op 3 juli jl. is overleden. We wen-
sen Nell en overige nabestaanden sterkte dit verlies te dragen.
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De officiële naam van de club is Mercedes-Benz Club Nederland, ook bekend als MBCN. De 
vereniging werd op 2 november 1970 te Rotterdam opgericht onder de naam Mercedes-Benz 
170 Club Nederland. De vereniging ontving een koninklijke goedkeuring op 12 februari 1972. 
MBCN is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
40341226. Het statutaire doel is het in stand houden van in Nederland aanwezige voertuigen van 
de merken Daimler, Benz en Mercedes-Benz. Voldoet het voertuig aan de in het huishoudelijk 
reglement gestelde eisen dan staat het lidmaatschap open als men een dergelijk voertuig bezit 
of bezeten heeft. Voldoet het voertuig nog niet aan de statutaire vereisten dan kan men al 
wel donateur worden. De Zilverster is het officiële cluborgaan van de Mercedes-Benz Club 
 Nederland en verschijnt zes keer per jaar

Adverteren in De Zilverster 
Advertentietarieven (excl. btw en opmaakkosten):
  per jaar  eenmalig 
1/1 pagina € 1.000,—  €   185,—
1/2 pagina €    525,—  €     95,—
1/4 pagina €    275,—  €     50,—
Plaatsen, aanleveren en/of vervaardigen van 
advertenties: Roel Mostert, advertenties@mbcn.nl.

Annonces
Gratis voor leden, kopij naar annonces@mbcn.nl.
Sluitingsdatum: de eerste van de verschijningsmaand. 

Kopij
Sluitingsdatum: de vijftiende van de oneven maand.

Specialisten
Aan onderstaande clubleden kunt u vragen stel-
len over aanschaf, reparatie en restauratie van 
bepaalde typen auto’s en over technische zaken:

170, Ponton
P. Bogers, tel. 0167-52 29 67
190 SL, Ponton, 319, motoren en techniek
A. Augustinus, tel. 0172-53 94 26
190 SL, Ponton, Pagode, W 123
J.W.M. Rosenberg, tel. 0654-65 71 32
190 SL en Pagode, plaatwerk en techniek
P. Toonen, tel. 024-641 53 18
220 S/SE Coupé en Cabriolet, 300 SL, 600
C. Wieman, tel. 020-636 32 91 (alleen werkdagen)
250 S/280 S/300 S(E)(L), luchtvering
H. Steenbeek, tel. 0633-64 08 48
W 114/W 115, W 123, W 124
E. Breed, tel. 0224-29 57 63  of 0653-78 91 69
R/C 107
I. van Dijk, tel. 0497-38 04 41
R/C 107 D-Jetronic
G. van Tergouw, tel. 030-691 82 74
Coachbuilding, carrosserierestauratie 
Jerry Kuiper, tel. 075-616 12 80 
Deskundige m.b.t. originaliteit
A. Hoogslag, tel. 010-412 32 76
Uw vraag via: alberthoog@hotmail.com
Lastechniek
S. Borst, tel. 0228-58 13 32
Mechanische instrumenten
M. Poot, tel. 0113-57 33 70

Informatie of  advies wordt door de specialisten naar eer 
en geweten verstrekt. Zowel de  vereniging als de spe-
cialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aansprake-
lijkheid. 

De redactie heeft alles gedaan eventuele rechthebben-
den van het in dit blad gebruikte materiaal vooraf te be-
naderen. In sommige gevallen is de redactie hierin niet 
geslaagd. Rechthebbenden die niet zijn benaderd wordt 
verzocht binnen dertig dagen na verschijning contact op 
te nemen met de redactie.

Colofon

De Zilverster                                    
Uitgever Mercedes-Benz Club Nederland
 J.P. Donderwinkel, secretaris
 Albert Schweitzerlaan 34, 7101 JW Winterswijk
 0651-41 67 13 
Hoofd- en eindredacteur Ary Kraaijeveld, Winter 60, 8251 NW Dronten
 0625-05 80 42, hoofdredacteur@mbcn.nl
Redactie  Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld, Roel Mostert en 
 Jos Schijven, redactie@mbcn.nl 
Columnisten Frits Bakker, Louis Blom, Ton Roks en Herman Steendam 
Medewerkers aan dit nummer Don Bijl, Louis Blom, Ivo Lucas Luijckx, Dick Schornagel en
  Richard Truesdell 
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Torendruk
 studio@torendruk.nl
Druk Torendruk Grafische Producties b.v.
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
 info@torendruk.nl
Oplage 1350 ex.

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl, 0646-16 97 81
Secretaris Hans Donderwinkel, secretaris@mbcn.nl, 0651-41 67 13
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl, 0623-50 92 69
De Zilverster Ary Kraaijeveld, hoofdredacteur@mbcn.nl, 0625-05 80 42
Techniek  Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl, 0652-55 28 61
Activiteiten Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl, 0653-14 64 58
Algemene Zaken vacant

Ledenadministratie  Bob van Kesteren, 0523-85 19 86/0623-50 92 69
 ledenadministratie@mbcn.nl 

Inschrijven activiteiten www.ledenservicembcn.nl
en informatie leden 

IBAN  NL44 RABO 0159 6190 68 – BIC RABONL2U 

Website  www.mbcn.nl/www.ledenservicembcn.nl
Webmaster Logo4life – Sander van Horen
 Emmalaan 8, 5109 TB 's Gravenmoer, 0611-21 02 00
 webmaster@mbcn.nl, info@logo4life.nl

Oprichters  Ernst van Stolk, Jan Veenenbos en Frans Jan Willebrands

Ereleden H. Groothuis, J. van Mackelenbergh, 
 N. van Mackelenbergh-Venrooy, G.J. Schekman, 
 E.C. van Stolk, J.J. Veenenbos, F.J. Willebrands

Mercedes-Benz Club Nederland is maatschappelijk partner van de stichting Topsport for Life.

Lid of donateur worden? 
Ga naar www.ledenservicembcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt u het aanmeldformulier. 
Contributie € 70,00 per jaar. 
Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie tot het einde van het jaar de helft. 
Opzeggen: uiterlijk 31 oktober bij ledenadministratie@mbcn.nl.

Rechten: De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen  artikelen te 
wijzigen, in te korten of niet te plaatsen. De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor de inhoud van advertenties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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